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PROGRAMA MAIS INFÂNCIA CEARÁ
O Programa Mais Infância Ceará é um programa do Estado
em parceria com os municípios, voltado para o desenvolvimento
infantil, que promove o fortalecimento de vínculos familiares,
a construção e revitalização de espaços públicos adequados ao
desenvolvimento infantil e Centros de Educação Infantil. São
diversas ações voltadas para o desenvolvimento, educação, saúde e
lazer das crianças, e também para o fortalecimento do vínculo entre
as famílias e as comunidades, apoiando a formação de profissionais,
pais e educadores para atuarem e promoverem o desenvolvimento
infantil. O Programa Mais Infância Ceará subdivide-se em
três dimensões: O “Tempo de Crescer” compreende que o
desenvolvimento infantil requer uma abordagem integral. Visa à
construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários por meio de serviços e formações que contemplem
profissionais, pais e cuidadores.
O “Tempo de Brincar” foca nos benefícios da brincadeira para
o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças,
além do convívio familiar, da socialização e de sua integração
à cultura de sua comunidade. O intuito é construir e revitalizar
espaços públicos que garantam o direito da criança ao brinquedo
e à brincadeira. Já o “Tempo de Aprender” entende a escola como
direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta
de pré-escola e ampliar a oferta de creches. Tem o objetivo de
construir e qualificar os Centros de Educação Infantil (CEIs),
além do fortalecimento das famílias para o cuidado e promoção
do desenvolvimento dos seus filhos.

O Serviço Social do Comércio – SESC atua promovendo
ações que estimulam reflexões para ampliação do conhecimento,
as questões humanas e sociais, incentivando o protagonismo e
a autonomia, contribuindo assim para a formação de cidadãos
críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Dessa forma,
desperta a consciência para uma vida com qualidade nas áreas de
Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência.
Pertencente ao Sistema Fecomércio, e atuando em prol do bemestar dos trabalhadores do comércio, de seus dependentes e da
comunidade em geral, o SESC atende mais de 178 municípios
cearenses por meio dos seus centros de atividades, unidades
móveis, restaurantes, sedes educacionais e consultórios.
Ao aderir à parceria com o Governo do Estado no Programa
Mais Infância Ceará, compartilha da ideia de que favorecer o
desenvolvimento infantil é propor caminhos para minimizar
graves problemas sociais.
Nesse sentido, o SESC propõe uma programação de caráter
interdisciplinar,

utilizando-se

de

conteúdos

conceituais,

procedimentais ou atitudinais, de forma lúdica e interativa, para
o pleno desenvolvimento da aprendizagem da criança, ampliando
os conhecimentos a partir de sua realidade e dos estímulos que
recebe, como forte motivador para a aquisição de novos conceitos
e saberes, além da ampliação de sua visão de mundo.

INFORMAÇÕES GERAIS
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
• Segunda - das 8h às 17h - O Espaço será aberto somente para visitação /
planejamento das equipes de trabalho. Não havendo atendimento programático.
• Terça e Quarta - das 14h às 16h30min - Reservado às escolas e instituições
previamente agendadas no contato (85) 3261-4491.
•

Terça e Quarta - das 17h às 19h - Aberto à população em geral.

• Quinta a Domingo - das 14h às 20h (Última turma às 19h) Desenvolvimento de atividades fixas divulgadas na programação mensal.
ESTRUTURA FÍSICA
Contamos com cinco ambientes temáticos para a realização de atividades lúdicas
que possibilitam o desenvolvimento da criança de forma integrada:
• Biblioteca Infantil • Espaço Gourmet
• Sala de Cinema • Brinquedoteca • Sala Multimídia
PÚBLICO-ALVO
Crianças de 3 a 12 anos.

Obs.: crianças menores de 3 anos deverão permanecer
acompanhadas de um responsável.

CAPACIDADE
Até 20 crianças em cada espaço, por sessão, dependendo da atividade.
(Consultar protocolo de atendimento para retomada presencial).
OBSERVAÇÕES
A cada mês, a programação será alterada.
As atividades são organizadas por espaços,
de terça a sexta, e repetem-se quinzenalmente.
AGENDAMENTOS
Para escolas e instituições, disponibilizamos agendamento
por meio do número: (85) 3261.4491
Obs.: até 1 hora de permanência para cada grupo.

PROGRAMAÇÃO MENSAL
PRESENCIAL - MAIO DE 2022
*As atividades estão sujeitas a alteração.

DIARIAMENTE.

Horário: das 14h às 20h (Última turma às 19h).
• Brinquedoteca, Cineminha e Biblioteca Infantil. (Espaços fixos para
visitação)
• Objetivo: utilizar metodologias lúdicas em espaços destinados à leitura,
contação de histórias, interação e vivências educativas.
Público participante: crianças até 12 anos.
Capacidade: 16 crianças.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
* Nas oficinas, o público participante é de crianças de 3 a
12 anos.
* Oficinas para os menores de 3 anos deverão ser feitas por
meio de agendamento, com a presença obrigatória de um
acompanhante.
* O Espaço Gourmet apresenta capacidade de 16 crianças
por grupo. (Consultar protocolo de retomada)
* Algumas atividades são divididas por faixa etária de acordo
com a proposta.
* As atividades na área externa devem ser acompanhadas
por um responsável. (Público livre)

Programação por espaços (terça a sexta)

ESPAÇO GOURMET
Das 14h às 20h (Última turma às 19h)
Somente às terças-feiras
•

Atividade: Aquarela Nutricional - Quanto mais colorido, melhor!

•

Objetivo: Estimular as crianças a relacionarem as cores aos alimentos e

conhecerem os benefícios do consumo de alimentos saudáveis.
•

Metodologia: As crianças receberão desenhos de alimentos para colorir.

•

Responsável: Leila Nutricionista

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Somente às quartas-feiras.
•

Atividade: Vídeo Debate - Alimentação Infantil.

•

Objetivo: Colaborar com o repertório alimentar das crianças por meio

de vídeos e conversa sobre o tema do dia.
•

Metodologia: Exibição de vídeo com a temática alimentação saudável e

após será realizado um debate para dúvidas.
•

Responsável: Leila Nutricionista

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Somente às quintas-feiras.
•

Atividade: Oficina Criativa - Atividades Lúdicas Dinâmicas ou Jogos,

e Orientação e Educação Nutricional.

•

Objetivo: Possibilitar, por meio das oficinas, o conhecimento sobre

alimentação saudável, sustentabilidade e meio ambiente, estimulando
novos hábitos, criatividade e a consciência ecológica das crianças.
•

Metodologia: As crianças recebem um kit com os materiais necessários

para realizarem a atividade.
•

Responsável: Leila Nutricionista

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Somente às sextas-feiras.
•

Atividade: Oficina Culinária - Receita do Dia.

•

Objetivo: Incentivar e estimular as crianças a adquirirem hábitos

alimentares saudáveis, proporcionar a descoberta de novos aromas, texturas
e sabores.
•

Metodologia: Faremos a apresentação dos itens da receita e seus

benefícios. As crianças recebem um kit embalado para degustarem a receita
do dia.
•

Responsável: Leila Nutricionista.

BIBLIOTECA

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Todas as quartas e sextas.
•

Atividade: Biblioteca Livre

•

Objetivo: Quem nunca sonhou em ter uma biblioteca só para si? Nesses

dias, em especial, os pequenos podem ler livros à vontade e a sua escolha.
Desde livrinhos de fábulas até os contos clássicos, a criança terá toda história
ao seu alcance.
•

Responsável: Liliana Ripardo e Camila Oliveira

Das 14h às 20h (última turma às 19h)

Somente às terças-feiras

•

Atividade: Hora da História

•

Objetivo: Promover momento e atmosfera agradável para contação de

histórias, por meio de contos, fábulas no mundo do “Era uma vez...”
•

Metodologia: Livros, fantoches e dedoches.

•

Responsável: Liliana Ripardo e Camila Oliveira

Das 14h às 20h (última turma às 19h)

Somente às quintas-feiras

•

Atividade: Fui Eu Que Fiz - Oficina Criativa

•

Objetivo: As oficinas são atividades lúdicas que despertam nas crianças

a curiosidade necessária para o desenvolvimento de habilidades essenciais
para a formação de sua individualidade e autoconfiança. Busca desenvolver

a criatividade, explorar diferentes materiais e texturas, propiciar interação
e atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança e
concentração.
•

Metodologia: Customização, trabalhos manuais, dobraduras, eco oficina.

•

Responsável: Liliana Ripardo

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
Somente aos finais de semana.
•

Atividade: Família Leitora

•

Objetivo: Para o desenvolvimento dos pequenos e para fortalecer o

relacionamento entre os pais/responsáveis e os filhos, nada melhor que ler
histórias juntos. Nesse dia, convidamos a família a participar desse prazeroso
momento na Biblioteca. É muito importante tirar um tempinho em família
para podermos criar um momento de contação de histórias. Que tal fazer
isto em nossa adorável biblioteca?

SALA MULTIMÍDIA

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
De terça a sexta.

•

Atividade: Vem brincar!

•

Objetivo: Promover oficinas e atividades dinâmicas que desenvolvam

coordenação motora e habilidades espaciais. Resgatando brincadeiras
tradicionais e conhecendo as novas práticas do brincar.
•

Responsável: Djeimerson Sousa.

BRINQUEDOTECA

Das 14h às 20h (última turma às 19h)
De terça a sexta.
•

Atividade: Brincando como nossos pais!

•

Objetivo: Nesta era de brinquedos eletrônicos, tablets e televisão as

crianças, muitas vezes, ficam passivas e sedentárias e perdem a oportunidade
de descobrirem coisas novas e participarem ativamente da construção do
conhecimento e da diversão.
•

Metodologia: A brinquedoteca tem a proposta do brincar livre onde a

criança estimula a autonomia e a imaginação.

Das 14h às 19h
(Sábados e Domingos)
•

Atividade: Junto é mais Divertido!

•

Objetivo: Com a participação de um acompanhante, as crianças poderão

desfrutar de um momento gostoso ao lado de quem amam. Brincar junto é
mais divertido.
•

Metodologia: O brincar é livre, então, aos fins de semana, com os

brinquedos disponíveis, responsável e criança poderão se divertir à vontade.

Sala de Cinema (de terça a domingo)
Das 14h às 20h (última turma às 19h).
Exibição de desenhos e curtas metragens.

OFICINAS BABY
Todas as quintas-feiras

•

Objetivo: Promover atividades exclusivas para crianças menores de 3

anos com participação obrigatória de acompanhante.
*Atividades sujeitas a agendamento e formação de grupo,
reservadas às quintas-feiras, das 17h às 18h. Agendamento:
(85)32614491
•

Metodologia: O vínculo, movimento e autonomia para os bebês são

os vetores desta oficina com o objetivo de proporcioná-los, por meio de
um ambiente cuidadosamente preparado, adequado e instigante, novas
possibilidades e descobertas. Contemplando Biblioteca, Espaço Gourmet,
Cineminha, Brinquedoteca e Sala Multimídia por meio de atividades
lúdicas, circuitos psicomotores, musicalização, atividades sensoriais e
educação nutricional.

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA

Sábado, 21 de maio
das 18h30 às 19h30

•

Apresentação: Brincoleiros Teatro de Bonecos - Um espetáculo

de bonecos que segue uma linha dramatúrgica simples e clara. A mistura de
movimento, luz e som faz com que os bonecos ganhem vida, transportando
crianças e adultos para um mundo de fantasia.

Espaço Mais Infância
Av. Santos Dumont, 1589 - Praça Luíza Távora - Aldeota.
Contato: (85) 3261.4491 - E-mail: maisinfancia@sesc-ce.com.br

